RAPORT INTERMEDIAR
PRIVIND
IMPLEMENTAREA PROICTULUI
“PRIMII PAȘI ÎN CARIERĂ”
POSDDRU/161/2.1/G/138092
un proiect european in sprijinul absolventilor din judetul Gorj

“PRIMII PAȘI ÎN CARIERĂ”
POSDDRU/161/2.1/G/138092
Asociația Psihologilor Gorjeni, în parteneriat cu S.C.PAIDEA S.R.L. și S.C.TDS ORSTA PROD
S.R.L. implementează proiectul cu titlul “Primii pasi in cariera”, finanțat din Fondul Social European
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Pentru a facilita inserția pe piața muncii a tinerilor absolvenți este nevoie de măsuri care să faciliteze
tranziția de la școală la viața activă. Numărul absolvenților de studii preuniversitare şi universitare care nu își
găsesc un loc de muncă după absolvire, sau își gasesc în număr redus locuri de muncă în domeniul în care
și-au efectuat studiile este destul de mare, iar pentru o mai bună corelare a calificării cu cererea de pe piața
muncii este necesar ca aceștia să fie consiliați și orientați în carieră prin însușirea unor tehnici moderne de
căutare a unui loc de muncă, calificarea/ recalificarea în noi meserii cerute pe piața muncii sau dobândirea
abilităților și aptitudinilor necesare începerii unei afaceri.

De ce “Primii pași în carieră”…
La sfârșitul anului 2013, conform statisticilor AJOFM, județul Gorj se afla în topul primelor 10 județe
din tară, cu o rată a șomajului de peste 7%, cu mult peste media pe țară. La nivelul județului lipsa locurilor de
muncă esta mai acută ca cea înregistrată la nivel național, iar ponderea șomerilor tineri este mai ridicată.
Numărul absolvenților de studii preuniversitare şi universitare care nu își găsesc un loc de muncă
după absolvire, sau își gasesc în număr redus locuri de muncă în domeniul în care și-au efectuat studiile este
destul de mare. Din acest motiv este necesară o mai bună corelare a calificării cu cererea de pe piața muncii,
pentru ca acești tineri să beneficieze de consiliere și orientare în carieră, să deprindă tehnici moderne de
căutare a unui loc de muncă, orientarea spre noi meserii cerute pe piața muncii sau dobândirea aptitudinilor
necesare începerii unei afaceri.

OBIECTIVELE PROIECTULUI
Obiectivul General
Dezvoltarea aptitudinilor de muncă a 360 de elevi și studenți aflați în situaţia de
tranziţie de la școală la viaţa activă, îmbunătăţirea inserţiei acestora pe piaţa muncii
prin intermediul unor activităţi de consiliere în carieră cu caracter inovator, care se
vor concentra asupra creşterii relevanţei rezultatelor învăţării dobândite la locul de
muncă și, implicit, creşterea şanselor de ocupare ale elevilor şi studenților, activități
care vor determina și îmbunătăţirea calității serviciilor de orientare şi consiliere
profesională.
Dezvoltarea activităților de consiliere în carieră, adresate elevilor și studenților, se va realiza prin
înființarea a doua centre de consiliere, în municipiul Târgu Jiu. Activiățile din cadrul lor vor fi susținute de
consilieri, specializați în informare și consiliere, orientare în carieră și creșterea încrederii în sine, acoperind
cele mai importante servicii adresate acestei categorii de persoane.

-

Serviciile oferite se vor axa în principal pe intervenția integrată, precum:
informare și consiliere profesională
asistență în planificarea carierei
organizarea eveneimentelor ”zilele carierei”
organizare stagii de practică
organizare vizite de studiu etc.

Activitățile vor contribui calitativ și cantitativ la creșterea gradului de adaptabilitate și integrare a
elevilor și studenților pe piața muncii.

Obiective Specifice
O.S. 1. Furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi îndrumare în sprijinul
tranziţiei de la școală la viaţa activă pentru un număr de 360 elevi sau studenți și
dezvoltarea serviciilor de consiliere prin intermediul unor metode și instrumente
inovatoare care vor fi utilizate în cadrul proiectului și diseminate către agenții
relevanți în activitatea de consiliere în carieră prin intermediul unui ghid de
consiliere.

O.S. 2. Promovarea și dezvoltarea parteneriatelor în rândul școlilor,
universităţilor, întreprinderilor și altor instituţii în vederea facilitării tranziţiei de la
școală la viaţa activă prin încheierea a 20 de acorduri de parteneriat menite să
sprijine derularea unor programe de învăţare la locul de muncă pentru 100 de elevi
sau studenți participanți la stagii de practică și 100 elevi sau studenți participanți la
vizite de studiu.
În cadrul Centrelor de consiliere se vor utiliza metode de determinare a potenţialului atitudinal și
aptitudinal al persoanei în tranzitie de la școală la viața activă, trăsături de personalitate și caracteriale
(aptitudini cognitive, aptitudini psihomotorii, aptitudini senzoriale, aptitudini fizice, stabilirea nivelului de
cunoștinte, stabilirea deprinderilor, inventar pentru interese, surse de satisfactie profesională, personalitate).

Obiectivele proiectului contribuie la:
 Facilitarea inserției tinerilor și a șomerilor de lungă durată pe piața muncii;
 Dezvoltarea unei piețe a muncii moderne, flexibile și incluzive;
 Dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității.
Serviciile integrate de consiliere vor urmări stabilirea corespondenței dintre aspirațiile persoanei
consiliate și piața muncii, astfel încât aceștia să ia cea mai bună decizie în ceea ce privește dezvoltarea
carierei profesionale.
Persoanele din grupul țintă vor fi incluse într-un program integrat de consiliere în carieră care conține
4 etape:
1. consiliere prin ședințe individuale și de grup
2. dezvoltarea de competențe de comunicare, lucrul în echipă, creșterea stimei de sine, dezvoltarea
creativității și tehnici de căutare a unui loc de muncă
3. realizarea profilului profesional
4. orientare către grupurile tematice potrivite personalității fiecăruia: artistic, științe umaniste, științe
exacte, IT, științele comunicării și antreprenoriat.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
Înființarea a doua Centre de consiliere în carieră






Determinarea potențialului atitudinal și aptitudinal
Trăsături de personalitate și caracteriale (aptitudini cognitive, aptitudini psihomotorii, aptitudini
senzoriale, aptitudini fizice, deprinderi, inventar de interese, satisfacție profesională, personalitate)
Determinarea concordanței dintre aspirațiile tânărului în dezvoltarea carierei și profilul său
psihoprofesional
Consiliere prin ședințe individuale și de grup
Dezvoltarea competențelor de comunicare, lucrul în echipă, dezvoltarea creativității
Orientarea către grupuri tematice potrivite personalității fiecăruia: artistic, științe umaniste, științe
exacte, IT, științele comunicării și antreprenoriat

Informare şi Consiliere Profesională






Furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor
Evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale (stabilirea compatibilităţii
dintre nivelul formării profesionale, aspiraţiile persoanei şi posibilităţile de ocupare pe piaţa forţei de
muncă)
Dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea
luării de către acestea a deciziei privind propria carieră
Instruire în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă (elaborarea unui CV; elaborarea unei
scrisori de intenţie; prezentarea la un interviu; elaborarea unei scrisori de mulţumire)

Module de baza si Module tematice
MODULE DE BAZA
In functie de interesele si rezultatele obtinute la testele psihologice vor fi constituite un număr de 18
grupe de lucru a 20 participanti ce vor parcurge un program personalizat de 30 de ore menit sa
dezvoltate abilitatile si cunostintele elevilor si studentilor in domeniile: Comunicare; Lucrul in echipa;
Cresterea stimei de sine; Dezvoltarea creativitatii; tehnici de cautare a unui loc de munca.
MODULE TEMATICE
Persoanele din grupul tinta ce vor manifesta interes pentru un anumit domeniu de activitate vor fi
selectate (pe baza unor criterii obiective de selectie) sa participe in cadrul a 18 grupe tematice de
cate 20 participanti fiecare, ce vor avea ca scop identificarea corespondentei dintre planul de actiune
individualizat si ocupatiile de pe piata muncii. Vor fi explorate (teoretic si practic) 6 domenii de
activitate: Artistic; Stiinte umaniste; Stiinte exacte; IT; Stiintele comunicarii; Antreprenoriat.

ORGANIZAREA EVENIMENTELOR “ZILELE CARIEREI”
În cadrul evenimentului ”Zilele Carierei” elevii și studenții din grupul țintă dar și alți tineri interesați de
oportunitatea accesării unor informații utile în dezvoltarea carierei, vor putea intra în contact direct cu
angajatorii, organizații cu atribuții în formarea profesională, instituții relevante pe piața muncii,
profesioniști din diferite meserii etc.

-

Tinerii vor obtine informatii utile despre:
Oferta educationala
Oportunitati in dezvoltarea carierei
Meserii de succes
Evolutia pietei muncii

Stagii de practică pentru grupul țintă
Vor fi organizate stagii de practica pentru un numar de 100 beneficiari, selectati pe baza unor
criterii stabilite de echipa de proiect, pentru care vor fi incheiate acorduri de practica cu
angajatorii.

Vizite de studiu
Se vor organiza vizite de studiu tematice la angajatori relevanti atat din judet dar si din
regiune.
Angajatorii care vor fi inclusi in programul vizitei vor fi selectati in functie de optiunile elevilor
sau studentilor in ceea ce priveste dezvoltarea carierei (vor fi vizate atat domeniile de
activitate tehnice dar si cele umaniste).

GRUPUL ȚINTĂ
•
•

Total = 360 persoane
Elevi – 260 persoane
Studenți – 100 persoane

studenti, 100
elevi
studenti
elevi, 260

Recrutarea persanelor se va întinde pe toata perioada derulării activității proiectului și se va
realiza în cadrul activităților de promovare și informare specifice proiectului.
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REZULTATELE PROIECTULUI
29.04.2014 – 30.06.2015
Rezultate intermediare

INFORMARE, COMUNICARE, PROMOVARE
COMUNICARE
•

Campanii de informare pentru elevi si studenti – pe intreaga perioada de implementare a
proiectului vor fi diseminate informatii referitoare la proiect (500 tineri informati) in scopul
atragerii acestora in activitatile proiectului

•

Redactarea unui Ghid de informare și consiliere în carieră
– 100 exemplare

SUPORT
SURSĂ
•

Realizarea unui Buletin Informativ – 13 ediții (30.06.2015)

GRUPUL TINTĂ
Până la 30 iunie 2015, în activitățile proiectului au fost cuprinși 377 tineri (327 elevi și 50 studenți).
Studenții (50 studenti) provin de la Universitatea ”Constantin Brâncuși” și filialele din Târgu Jiu ale
Universității ”Titu Maiorescu”, Universității Libere Internaționale din Moldova, Universității București și
Universității din Craiova.
Elevii (327 elevi) sunt școlarizați la liceele: Colegiul Tehnic ”Ion Mincu”, Colegiul Economic ”Virgil
Madgearu”, Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru”, Colegiul Auto ”Traian Vuia” și Colegiul
Tehnic nr. 2.
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CENTRUL DE CONSILIERE ÎN CARIERĂ
S-au înfiinţat 2 Centre de Consiliere în Carieră, în municipiul Târgu Jiu
- Centrul de Consiliere în Carieră APSG, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 36, Telefon: 0253 213 041
- Centrul de Consiliere în Carieră PAIDEA, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 92, Telefon: 0253 222 227

PRIMII PAȘI ÎN
CARIERĂ

Centrul de Consiliere în
Carieră APSG

Centrul de Consiliere
în Carieră PAIDEA

Str. Tudor
Vladimirescu, nr. 36

Str. Ecaterina
Teodoroiu, nr. 92

Telefon: 0253 213 041

Telefon: 0253 222 227

ORGANIZAREA GRUPURILOR DE CONSILIERE
MODULE DE BAZA SI MODULE TEMATICE
Modul de baza (360 elevi si studenti) – domenii parcurse: comunicare, lucrul în echipă,
creșterea stimei de sine, dezvoltarea creativității, tehnici de căutare a unui loc de muncă

Modul tematic (340 elevi si studenti) – domenii parcurse: artistic, științe umaniste, științe
exacte, IT, științele comunicării, antreprenoriat

20
18
16
14
12
GRUPE PLANIFICATE

10
8

GRUPE REALIZATE

6
4
2
0

MODUL DE BAZA

MODUL TEMATIC

Structura modulelor tematice (artistic, științe umaniste, științe exacte, IT, științele
comunicării, antreprenoriat) – 1 grupa = 20 tineri
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VIZITE TEMATICE DE STUDIU

Au fost organizate 3 vizite de studiu la angajatori din județ și din regiune pe urmatoarele domenii:
Turism-Servicii
în Tg-Jiu – la firmele: ELSIMIDA COM SRL, NIC&SUM SRL si CONSULT DICONT SRL ;
în Craiova – la firmele: AK POSTAL SERVICES HOLDING SA, ARTICUS COMPLEX
SRL, POPECI UTILAJ GREU SA
IT
în Tg-Jiu – la firmele: ELTOP SRL, INTERCOMPUTER SRL, EGERO SA
în Craiova – la firmele: AS COMPUTER SRL, EURO COMPUTER SRL, POPECI UTILAJ GREU SA
Auto
în Tg-Jiu – la firmele: INIDAN SRL, KILOMETRUL 0 SRL,NURVIL SRL
în Craiova – la firmele: FORD, POPECI AUTO SRL, AUTEC, AUTOTECHNIK SRL
Au participat la vizitele de studiu 137 elevi:
- La vizitele de studiu regionale au participat 65 de elevi
- La vizitele de studiu locale au participat 72 de elevi
Acești elevi provin de la următoarele instituții de învățământ: Colegiul Tehnic nr. 2, Colegiul
Auto ”Traian Vuia”, Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” din Târgu Jiu;

ORGANIZAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ

Începand cu luna ianuarie 2015, au fost organizate stagiile de practica la agentii economici cu
experienta relevanta la nivel local si regional cu care au fost incheiate acorduri de parteneriat, in
vederea participarii elevilor si studentilor.
Au fost organizate 10 stagii de practica la care au participat 108 tineri.
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EVENIMENT ”ZILELE CARIEREI”
21 – 22 APRILIE 2015
•
•
•

LOCATIE: MUZEUL JUDETEAN GORJ “ALEXANDRU STEFULESCU”
INVITATI: 35 reprezentanți ai angajatorilor, instituții publice, organizații
PARTICIPANTI: 170 elevi și studenți

Organizarea evenimentului ”Zilele carierei”. Este un eveniment judetean in cadrul caruia institutii ale
statului (AJOFM, Inspectorat scolar, Universitati, Licee, angajatori) au prezentat elevilor si studentilor
oportunitatile referitoare la cariera. In zilele de 21 si 22 aprilie a avut loc evenimentul Zilele Carierei la care au
participat peste 30 de persoane reprezentanti ai unitatilor de invatamant, si a institutiilor reprezentative pentru
piata muncii precum si persoane reprezentative pentru meseria pe care o practica. Au participat peste 200
elevi si studenti.

BULETINULUI INFORMATIV
– este realizat cu o frecventa lunara si este adresat atat elevilor sau studentilor dar si profesionaistilor din
domeniul consilierii profesionale cu informatii relevate referitoare la activitatea de consiliere in cariera (sunt
incluse modele de CV/ scrisoare de intentie, povesti de succes, metode de autoexplorare a interereselor etc.).
Au fost editate 14 Buletine Informative.

GHID DE INFORMARE ȘI CONSILIERE ÎN CARIERĂ
– va sprijini atât activitatatea proprie dar și cea a consilierilor scolari din judetul Gorj. Acesta este destinat
profesionistilor in domeniu si cuprinde de la metode si tehnici de consiliere in cariere pana la bune practici in
domeniu. Au fost tiparite 100 exemplare.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
29.04.2014 – 28.10.2015
Durata de implementare a proiectului: 18 luni
Valoarea eligibilă a proiectului: 2.149.704,00 lei, din care:
 Asistenţa Financiară Nerambursabilă: 1.850.955,34 lei
 Contribuția eligibilă a solicitantului: 42.994,08 lei

CONTACT
Asociația Psihologilor Gorjeni
Târgu Jiu
str. Tudor Vladimirescu, nr. 36
Telefon: 0253 213 041
e-mail: contact@apsg.eu
www.apsg.eu

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013
Axa prioritara 2 ”Corelarea învățării pe parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenție 2.1 ”Tranziția de la școală la viața activă”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1/G/138092
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